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Johan Bergman Olson föddes den 10/6 1800 på 
gården Näsbyn nr. 6 i Nederkalix socken. Han var 
äldst i en syskonskara på åtta barn till 
nämndemannen Olof Samuelsson Berg och dennes 
hustru Helena Nilsdotter Swanberg. På gården 
fanns även två äldre halvsyskon från modern 
Helenas tidigare äktenskap med soldaten Olof 
Andersson Korp (död 1798).  

 
14 år gammal sattes Johan i klockare Buchts skola i 
Torneå. Här träffade han dels sin blivande hustru 
Henrika Deutsch (de gifte sig 1826 och fick med 
tiden åtta barn) och dels sin blivande kompanjon 
Lars Tornberg, son till en av staden Torneås 
främsta handelsmän med samma namn. Efter något 
år flyttade Johan Bergman Olson till byn Mattila på 

svenska sidan av Torneälven där han kom i tjänst 
hos sin morbror, lanthandlaren Lars Nilsson 
Swanberg. Senare flyttade även Lars Tornberg till 
byn Mattila. Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg tillhörde de borgare som i början av 1820-
talet sökte och erhöll burskap som borgare och 
handelsmän i köpingen Haparanda som kom att 
byggas upp på Torneälvens västra strand mitt emot 
Torneå. Johan Bergman Olsons handelsverksamhet 
omfattade till en början främst skinnvaror och 
segelduk, en verksamhet som innefattade kortare 
resor i hembygden men också längre resor i 
lappmarken, Finland och söderut, framförallt på 
Stockholm.  
 
1823 gick Johan Bergman Olson och Lars Tornberg 
in som skeppsredare då de tillsammans köpte Lars 
Nilsson Svanbergs 2 år gamla skonertbrigg Krejaren 
om 59 svåra läster, vilken insattes i fraktfart mellan 
Haparanda och Stockholm med skepparen Johan 
Höglander som befälhavare. Vintern 1825 köpte 
Bergman Olson och Tornberg ytterligare ett fartyg, 
galeasen Fred om 66 svåra läster, vilken också 
insattes i fraktfarten mellan Haparanda och 
Stockholm. Till befälhavare på Fred utsågs 
skepparen Jonas Åberg. Den 19/1 1826 skedde en 
märklig bytesaffär mellan kompanjonerna Bergman 
Olson och Tornberg å ena och grosshandlarna 
Fredric Niclas Rinman och Lars Rolander samt 
kaptenen vid kungliga flottan, Johan Rundqvist, å 
den andra sidan. Bytesaffären innebar att 
skonertbriggen Krejaren byttes bort emot en 15 år 
gammal skonert, Triton, om 47 svåra läster samt en 
mellangift á 3333 1/3 riksdaler banco. Till befälhavare 
på Triton utsågs Johan Höglander och även detta 
fartyg användes i fraktfarten mellan Haparanda och 
Stockholm. 

Johan Bergman Olson 
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1826 köpte även Johan Bergman Olson in sig med 
1/3 i skonerten Realisation om 45 svåra läster och 
byggd 1803 i Segersjö (Närke) av ek (spanten) och 
furu. Övriga andelar ägdes av skepparen och 
handelsmannen Nils Utterström och 
nämndemannen Anders Eric Wasserman, båda 
borgare i Haparanda med 1/3 vardera i fartyget. 1829 
övertogs Wassermans andel av Lars Tornberg. 
Detta fartyg seglade dels inrikes på Stockholm och 
dels på olika Östersjöorter såsom Arensburg 
(numera Kuresaare), Riga, Lübeck, Köpenhamn 
och Greifswald. Till en början fördes fartyget av 
delägaren Nils Utterström, vilken 1829 ersattes av 
Jonas Bergstedt och 1836 av Johan Lidström. 1827 
mottog kompanjonerna Bergman Olson och 
Tornberg sitt första nybygge, galeasen Ensammen 
om 19 svåra läster, vilken byggts vid Wuono bys 
skeppsvarv i Nedertorneå socken. Ensammen 
användes i fraktfart mellan Haparanda och 
Stockholm och fördes 1827 av skepparen O. Dahlin, 
vilken 1828 ersattes av Johan Höglander, 1829 av 
Jonas Åhman och 1830 av F. Åström. 1829 hade 
galeaen Fred avyttrats och detsamma skedde 1830 
med skonerten Triton och galeaen Ensammen. 1830 
mottog kompanjonerna Bergman Olson och 
Tornberg ett andra nybygge, briggen Carl August 
om 94 svåra läster, från Wuono skeppsvarv. Denna 
brigg, vars skrov delvis var byggt av ek (spanten), 
insattes i fraktfart mellan Haparanda och 
Stockholm. Carl August fördes till en början av 
skepparen Johan Höglander, vilken 1837 ersattes av 
skepparen Anders Niclas Pettersson.  
 
År 1834, då Johan Bergman Olson flyttat sin 
verksamhet till Stockholm, köpte denne samman 
med löjtnanten Magnus Fredrik Clementeoff den 
ett år gamla briggen Paul Fredric om 80 svåra läster 
från Luleå. Året därpå (1835) övertog Lars Tornberg 

Clementeoffs andel i briggen, varefter Bergman 
Olson och Tornberg ägde vardera 1/2 i nämnda 
brigg. Paul Fredric användes i inrikes fraktfart 
mellan Stockholm och Haparanda/Kalix. Vid denna 
tid hade Johan Bergman Olson köpt in sig som 
delägare i Björkfors finbladiga sågverk beläget vid 
Sangisälven. 1844 hade Bergman Olson köpt ut 
övriga delägare och var då ensam ägare till 
anläggningen. Vid Sangisälvens mynning (vid 
Sandörsund) fanns en lastageplats anlagd varifrån de 
sågade bräder som flottats ned från sågverket 
lastades på fartyg destinerade till in- och utrikes 
orter. Paul Fredric seglade även på utrikes orter, 
främst Östersjöstäder såsom Königsberg (numera 
Kaliningrad), Libau (numera Liepaja), Köpenhamn, 
Lübeck och Riga. En del av dessa laster intogs vid 
Sandörsund men klarerades i Haparanda köping. 
Paul Fredric fördes av skepparen Jonas Åhman och 
var hemmahörande i Stockholm med Johan 
Bergman Olson som korrespondentredare.  
 
1836 levererades briggen Henrika om 91 svåra läster, 
vilken byggts vid Sandörsunds skeppsvarv under 
ledning av skeppsbyggmästaren Anders Jonsson 
Berglund för räkning ett partrederi bestående av 
Johan Bergman Olson och hans 9 år yngre bror 
Olof Bergman Olson med 2/3 respektive 1/3 i 
nämnda fartyg. Med skepparen Anders Niclas 
Pettersson som befälhavare seglade Henrika om 
hösten 1836 ned till Stockholm med bräder och 
victualier från Töre lastageplats. Efter att 1837 först 
ha gjort en resa till Königsberg övertogs befälet 
hösten 1837 av skepparen Carl Henrik Behrman, 
som den 29/9 1837 i Stockholm påmönstrade en åtta 
man stark besättning för resa till Venedig. Den 6/10 
avseglade briggen från Stockholm med en last 
bestående av tjära bräder men anlände inte till 
Venedig förrän nio månader senare, den 29/6 1838, 
p.g.a. att fartyget i samband med anlöp av Göteborg 
i slutet av december 1837 nödgades ligga kvar där till 
slutet av april för ishinder. Efter att ha gjort några 
fraktresor på Medelhavet så var fartyget tillbaka i 
Stockholm i början av augusti 1839 med en last 
bestående av salt, vin, ris och ull från St. Ybes 
(numera Setubal) i södra Portugal. Henrika kom att 
göra lång och trogen tjänst för bröderna Bergman 
Olson. 1848 övertogs befälet av sjökapten Uno 
Reinhold Falck, 1851 av Johan Niclas Björklund, 
1854 av Pehr Olof Skarstedt, 1855 av Johan Fredric 
Svensson och 1860 av Ludvig Magnus Romare.  
 
De internationella fraktkonjunkturerna hade 
förbättrats mot slutet av 1830-talet efter en 20 år 
lång lågkonjunktur. Detta inspirerade Johan 
Bergman Olson och Lars Tornberg att satsa på eget 
skeppsbyggeri och rederiverksamhet i större skala.  

Lars Tornberg med familj 
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Briggen Carl August avyttrades efter 1837 års 
seglationssäsong. Vid samma tid satte 
kompanjonerna upp ett skeppsvarv i egen regi på 
Risön, vid Kalixälvens mynning 5 km sydost om 
Kalix kyrka. Här uppbyggdes stapelbäddar, 
spanthus, smedja, arbetarbostäder m.m. samt 
anställdes en skeppsbyggmästare, Olof Öhman, som 
kom att leda arbetena vid skeppsvarvet. Först ut var 
en brigg om 94 svåra läster som sjösattes sommaren 
1839 och döptes till Norden. Med sjökapten Gustaf 
Hillerström som befälhavare utgick briggen hösten 
1839 med en planklast från Härnösand till Marseille. 
Anlände den 5/12 1839 till Marseille där 
bordläggningen efter lossning av planklasten 
kopprades under vattenlinjen i syfte att minska 
risken för angrepp av den fruktade skeppsmasken, 
Teredo navalis. Norden kom att göra lång och 
trogen tjänst för herrar Bergman Olson och 
Tornberg. 1841 övertogs befälet av Johan 
Wilhelm Utterström, vilken 1842 ersattes av J. C. 
Gardtz, 1844 Johan Paulus Romare, 1846 Gustaf 

Bergenstråle, 1849 Carl Johan Lindblom, 1851 Johan 
Magnus Höglander, 1858 J. O. Skarstedt, 1858 Carl 
Svensson Morin och 1860 av Johan Fredric 
Svensson. 
 
Under loppet av 1840 levererades inte mindre än 
två nybyggen från Risö skeppsvarv för räkning 
herrar Bergman Olson och Tornberg. Först ut var 
en brigg om 77 svåra läster som sjösattes under 
senvåren eller försommaren 1840 och döptes till 
Swea. Med skepparen J. L. Bengtson som 
befälhavare avseglade fartyget hösten 1840 till 
Marseille (klarerades i Haparanda) med en last 
bestående av stångjärn, plankor och tjära. Liksom 
föregångaren Norden så genomgick även Swea 
koppring i Marseille innan briggen fortsatte med 
sina fraktresor på Medelhavet, i Atlanten, Nord- 
och Östersjön. J. L. Bengtson förde Swea till 1855, 
då denne tillfälligt ersattes av Uno Reinhold Falck, 
vilken i sin tur samma år ersattes av J. E. 
Wennerlund, varefter befälet 1856 återtogs av U. R. 

Briggen Risö 
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Falck. 1859 blev Carl Svensson Morin befälhavare 
på Swea, vilken 1860 ersattes av Johan Fredric 
Svensson. 
 
Det andra nybygget, en brigg om 78 svåra läster, 
döptes till Risö och gjorde i september 1840 sin 
första resa med tjära och victualier (= styckegods) 
från Sandörsunds lastageplats till Stockholm, med 
skepparen Johan Lidström som befälhavare. Vid 
denna tid hade Johan Bergman Olson köpt 
Waldemarsudde på ön Djurgården av änkan till 
grosshandlare Magnus Fries och här byggt upp en 
omlastningsplats för sågade bräder och andra 
exportvaror från Norrbotten. Till skillnad från 
Swea var inte Risö avsedd för långväga fraktfart och 
kopprades därför inte. Risö kom huvudsakligen att 
segla mellan Kalix/Haparanda och Stockholm men 
gjorde emellanåt resor på Östersjön, Nordsjön och 
som längst till Lissabon. 1843 efterträddes Lidström 
som befälhavare på Risö av Johan Åhman, vilken i 
sin tur 1847 ersattes av Carl Johan Lindblom, 1849 
av G. E. Burman, 1850 J. P. Löfgren, 1851 A. N. 
Wennerberg och 1853 av Bengt Peter Ericsson. 
Efter leveranserna av de bägge briggarna 1840 
påbörjade skeppsbyggmästare Öhman ett fjärde 
nybygge, ett barkskepp om 132 svåra läster, vid Risö 
skeppsvarv. Detta fartyg sjösattes sommaren 1842 
och döptes till Haparanda. Med skepparen Johan 
Wilhelm Utterström som befälhavare avseglade 
Haparanda i början av oktober 1842 från 
Sandörsunds lastageplats med en last bestående av 
bräder, bjälkar, tjära och spiror destinerad till 
Marseille. Sedan lasten lossats i Marseille i början 
av februari 1843 genomgick Haparanda koppring 
inför kommande långresor i tropiska farvatten. 1845 
ersattes Utterström som befälhavare av Carl Johan 
Lindblom som i sin tur 1846 ersattes av Johan 
Paulus Romare. 

 
Vid sidan om samarbetet med Lars Tornberg så 
köpte Johan Bergman Olson även en del begagnade 
fartyg i början av 1840-talet. Vintern 1840 köpte 
han in sig med 1/3 i skonerten Helena om 114 svåra 
läster och byggt föregående år (1839) vid ett 
tillfälligt uppsatt skeppsvarv i Näsbyn, d.v.s. Johan 
Bergman Olsons födelseby. Bygget leddes av samme 
man som lett skeppsbyggena på Risön, Olof 
Öhman, och beställare var handelsmännen i 
Haparanda Pehr Swanberg och Chrispin Lindberg. 
Swanberg behöll sin andel i fartyget medan 
Lindberg sålt sin andel (2/3) till handelsbolaget i 
Stockholm Anders Enblom & Co. respektive Johan 
Bergman Olson. 
 
Vid tiden för övertagandet låg Helena upplagt i 
Göteborg i väntan på att isens grepp över Göta Älv 
skulle släppa. Den 19/3 1840 utklarerades fartyget 
från Göteborg destinerat till staden Philippeville 
(numera Skikda) med en last bestående av plankor 
och sparrar. Befälet på Helena innehades vid denna 
tid av skepparen Petter Wolrath Neuman. Sedan 
trävarulasten lossats i Philippeville fortsatte 
fartyget barlastat till salthamnen Torrevieja i södra 
Spanien.  
 
Torrevieja, kan nämnas, var en av de populäraste av 
saltlastageplatserna vid Medelhavet. Saltet här höll 
så gott som alltid god kvalitet. Det fanns tillgängligt 
under alla årstider och betingade ett fast pris, 4 
pesos Courant per modin. En modin motsvarade 
ungefär 1 m3. Saltpriset i Torrevieja hade legat på 
samma nivå sedan mitten av 1700-talet. Till skillnad 
från de flesta andra platser där saltutvinning sker så 
utvinns saltet i Torrevieja inte ur havsvatten utan 
istället från den havsnära sjön Laguna Rosa, där 
salthalten ligger på 15 – 18 %. Under 1700- och 

Segelfartyg vid Risö varv 
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1800-talet hackade och grävde saltarbetarna loss 
saltbitar från sjöns botten, bitar som sedan lastades 
i båtar och roddes in till saltsjöns strand. Saltet 
behandlades sedan och lades upp i stora salthögar 
samt fraktades av kärror dragna av hästar eller åsnor 
till stadens lastageplats, Eras de la Sal. Då en 
naturlig hamn saknades i Torrevieja så fick skeppen 
förankras ute på redden, saltet roddes ut till 
skeppen av arbetare, hissades upp och överfördes 
till lastrummen. I Torrevieja lastades salt och den 
31/5 1840 utklarerade Helena i grannstaden Alicante 
destinerad till Stockholm med saltlasten och 
anlände till Stockholm den 20/7. Efter lossning av 
saltlasten fortsatte fartyget till Kalix där det 
tacklades om till brigg vid Risö skeppsvarv. P. W. 
Neuman förde Helena fram till 1846 då befälet 
övertogs av Olof August Sundberg, vilken i sin tur 
1849 ersattes av Petter Leopold Andersson. 
 
1842 köpte Johan Bergman Olson 1/2 i skonerten 
Maria om 46 svåra läster och byggd 1840 i Luleå. 
Övriga delägare i detta fartyg var handelsmännen i 
Haparanda Eric Asplund (1/3) och Fale Burman 
(1/6). Maria kom att så gott som uteslutande segla i 
inrikes fraktfart mellan Haparanda och Stockholm 
med ett par undantag. Våren 1845 gjordes en 
fraktresa Stockholm – Göteborg – Stockholm med 
stångjärn och tjära som utlast och porter och 
styckegods i retur. Våren 1847 gjordes fartygets 
enda utrikes resa, Stockholm – London – 
Haparanda med tjära, bräder och ved som utlast 
och bomullsgarn i retur. Skonerten fördes till en 
början av skepparen Lars Henric Nordberg, vilken 
hösten 1848 ersattes av Uno Reinhold Falck och 
senare samma höst av Carl Henrik Behrman. 
1843 köpte Johan Bergman Olson briggen Thetis om 
76 svåra läster och byggd redan 1797 i Piteå. Med 
sjökapten Olof August Sundberg som befälhavare 
insattes fartyget i fraktfart mellan Kalix och 
Stockholm. Under loppet av år 1845 gjorde även 
Thetis ett par fraktresor till London innan fartyget 
1846 såldes till Norge. 
 
1845 skedde två nyförvärv. I augusti 1845 köpte 
Johan Bergman Olson briggen Orest om 154 svåra 
läster och byggd 1839 i Törefors av Törefors bruks 
intressenter med grosshandlaren Abraham Rydberg 
i spetsen och i september 1845 köptes 1/5 i briggen 
Fru Charlotta om 173 svåra läster och byggd 1841 i 
Axmar. Övriga andelar i sistnämnda brigg ägdes av 
victualiehandlaren i Stockholm Anders Gustaf 
Eblom (3/5) och handelsmannen i Norrköping Carl 
Olof Eschelsson (1/5). 
 
Briggen Orest, som var kopparfast och tidigare gjort 
flera resor på Sydamerika, avseglade den 30/9 1845 
från Stockholm till Marseille med plankor, järn och 
stål med sjökapten Petter Edvard Sjöström som 

befälhavare. Från Marseille fortsatte fartyget 
barlast och styckegods till Cette (numera Séte) för 
lastkomplettering (intog en vinlast) och seglade 
sedan till Hamburg med denna last, varefter 
fartyget återvände till Stockholm med barlast. I 
Stockholm skedde sommaren 1847 befälhavarebyte. 
Olof Lindström övertog nu befälet och förde Orest 
till 1850, då J. F. Hoge övertog detta. 1851 övertogs 
befälet på Orest av Uno Reinhold Falck, vilken 1854 
ersattes av Johan Fredric Svensson. 
 
Briggen Fru Charlotta, som fördes av sjökapten Olof 
Lindström, avseglade den 26/9 1845 från Stockholm 
till Rio de Janeiro med en last bestående av bräder 
och tjära. Efter en drygt två månader lång resa 
anlände fartyget den 1/12 till Rio de Janeiro och 
fortsatte efter lossning av innehavd last till Bahia 
(numera Salvadór) för att där lasta socker på Stettin 
(numera Szczecin). Anlände den 7/5 1846 till Stettin 
och återvände därifrån hem till Stockholm med en 
vetelast, vilken lossades i juni 1846. Därefter såldes 
fartyget till ett rederi i Göteborg. 
 
Flera av Johan Bergman Olsons större fartyg som 
användes i långfart, briggarna Norden och Swea 
jämte barkskeppet Haparanda var ju sedan tidigare 
kopprade. Så skedde även vintern 1847 – 1848 i 
Stockholm med briggen Henrika. Norden, Swea, 
Haparanda och nyförvärvet Orest gjorde flera resor 
till Sydamerika. Henrika däremot, seglade främst på 
Medelhavet och Iberiska halvön, förutom 1844 då 
fartyget fraktade frukt, tvål, krapp m.m. från 
Marseille till New York. Under återresan från New 
York med en styckegodslast drabbades fartyget av 
svårt väder i början av februari 1845, varvid 
masterna förlorades och Henrika nödgades anlöpa 
Cadiz i haveri med nödmaster. Henrika tycks inte 
ha drabbats av några rymningar i samband med 
anlöpet av New York men när det blev känt för 
allmänheten i Europa att man hittat guld i 
Kalifornien blev verkligheten en annan. Den 6/7 
1847 avseglade briggen Norden från Stockholm 
direkt till New York med en järnlast och med en 11 
man stark besättning. Sedan fartyget anlänt till 
New York rymde inte mindre än åtta man. För att 
kunna fortsätta resan nödgades Nordens befälhavare, 
Gustaf Bergenstråle, rekrytera vad som fanns 
tillgängligt på plats just då och till ett betydligt 
högre pris än i Sverige. Bl.a. en amerikansk kock 
och en dansk jungman hyrdes in som ersättare för 
rymmarna. Samma öde rönte kapten Olof 
Lindström å briggen Orest. Denne avseglade tre 
veckor senare (den 31/7 1847) från Stockholm till 
New York med järn. Efter ankomsten till New 
York rymde två man ur briggens 12 man starka 
besättning. 
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Rymningar skedde emellertid inte bara i New York 
utan lite här och var. Exempelvis så rymde 
tre man från briggen Swea i samband med ett anlöp 
av staden Limerick på Irlands västkust i juni 1851. 
Med inspiration från USA växte under första 
hälften av 1800-talet en organiserad 
nykterhetsrörelse fram i Sverige. Svenska 
Nykterhetssällskapet (grundat 1837) satsade på 
spridning av kunskap om de negativa sidorna av 
bruket av alkoholhaltiga drycker. Sällskapet 
arrangerade offentliga möten där talare spred ut 
nykterhetsinformation, exempelvis i form av 
tidningar. Budskapet nådde så småningom 
rederibranschen, sjöbefälen och sjömännen. Ett sätt 
att få sjömännen att avstå från nyttjandet av sprit 
ombord var att locka med extra hyra (lön) om dessa 
avstod från brännvin under den tid de tjänstgjorde 
ombord. 
 
Den förste av Johan Bergman Olsons befälhavare 
att anamma detta var skepparen Carl Johan 
Lindblom å briggen Risö. I samband med 
påmönstringen av besättning i Stockholm den 3/6 
1846 så avtalade denne med sin besättning (sju man) 
att dessa skulle erhålla 1 riksdaler banco i 

hyra/månad utöver sin ordinarie hyra emot att de 
avstod ifrån brännvin under seglationssäsongen, att 
utbetalas vid avmönstringen efter 
seglationssäsongens slut. Liknande avtal gjorde även 
sjökapten Olof Lindström å briggen Orest 1846, 
Lars Henric Nordberg å skonerten Maria 1847 och 
Johan Paulus Romare å barkskeppet Haparanda 
1848. 
 
Att sjömannayrket både var hårt och slitsamt och 
dessutom utfördes med livet som insats fick många 
av sjömännen ombord på Johan Bergman Olsons 
fartyg erfara. 
 
Det första dödsfallet ombord torde ha inträffat då 
matrosen Petter Lukander ombord på skonerten 
Triton föll överbord och omkom hösten 1828. I juni 
1836 föll matrosen Adolf Åman överbord från 
briggen Paul Fredric och drunknade då fartyget låg i 
Flensburg. 
 
När de större kopprade fartygen började segla på 
Sydamerika hände det att besättningsmännen föll 
offer för olika tropiska sjukdomar. Så skedde 
exempelvis med lättmatrosen E. Wallstein som 
avled ombord på briggen Swea i juli 1843 i Engelska 
Kanalen på väg till Hamburg med kaffe och hudar 
från Rio de Janeiro. Året därpå, i oktober 1844, 
avled ombord på samma fartyg matrosen A. J. 
Nyberg då fartyget låg i Rio de Janeiro. 
Den 15/3 1843 avled befälhavaren på briggen Norden 
J. C. Gardtz sedan fartyget anlänt till Hamburg 
kommet från Rio de Janeiro med kaffe och hudar. 
Den 20/4 1847 avled ombord på samma fartyg i 
Spanska Sjön matrosen L. Norström på resa från 
Bahia till Stockholm med socker och kaffe. 
I början av år 1850 inträffade ett ovanligt häftigt 
utbrott av den fruktade myggburna virussjukdomen 
gula febern i Brasiliens kuststäder. Fyra av Johan 
Bergman Olsons fartyg anlöpte Rio de Janeiro och 
Bahia vid denna tidpunkt, vilket ledde till att 
sammanlagt 12 st. sjömän fick sätta livet till i den 
fruktade sjukdomen, som i värsta fall kunde slå ut 
hela skeppsbesättningar. Vem som dog och vem 
som överlevde var rena rama lotteriet, men säkert 
avgjorde arvsanlag och fysiskt skick detta när 
sjukdomen slagit till. 
 
Först ut var briggen Orest som anlände till Bahia i 
slutet av december 1849 med en last av bräder och 
tjära från Stockholm. Då det emellertid inte gick 
att hitta någon köpare till denna last i Bahia så 
fortsatte fartyget den 2/1 1850 till Rio de Janeiro 
med sin last och anlände till sistnämnda ort några 
dagar senare. Av dess 12 man starka besättning 
avled en man, matrosen Jacob Ohlin, den 8/3 1850 i 
gula febern. Den 13/1 1850 anlände barkskeppet 
Haparanda till Bahia från Haparanda med bräder, 

Kapten Johan Paulus Romare 
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bjälkar och tjära. Även denna fick fortsätta till Rio 
de Janeiro i syfte att hitta köpare till lasten. Av dess 
nio man starka besättning avled fyra i gula febern-
epidemin i februari 1850, styrmannen Sven 
Bergström., matroserna Nils Mårtensson och Ebbe 
Lindström samt jungmannen G. Abraham 
Wahlqvist. 
 
Den 28/1 1850 anlände briggen Swea till Bahia med 
barlast från Marseille. Två man, konstapeln Frantz 
Reinhold Gyllenspetz och jungmannen J. G. 
Holmberg, avled under vistelsen i Bahia i gula 
febern. 
 
Värst drabbad blev emellertid besättningen på 
briggen Norden. Denna anlände den 19/4 1850 till 
Rio de Janeiro med stenkol från Hull. Först avled 
dess befälhavare, sjökapten Carl Johan Lindblom 
den 4/5. Den 23/5 avled lättmatrosen L. Mickel 
Lindblom och den 3/6 matrosen Daniel Håkansson. 
Slutligen avled den 7/6 lättmatrosen Lars Jonsson 
och kocken A. J. Carlstedt. Hälften av de ombord 
varande hade nu avlidit och de som tillfrisknat var 
säkert kraftigt försvagade hälsomässigt. Någon 
påfyllning besättningsmässigt, såsom i t.ex. New 
York, var inte att tänka på utan var och en fick 
klara sig själv. I slutet av augusti 1850 hade de 
kvarvarande av besättningen tillfrisknat så pass 
mycket att resan kunde återupptas. Befälet hade nu 
övertagits av briggens styrman A. E. Sohlberg och 
den 27/8 avseglade fartyget barlastat från Rio de 
Janeiro till Bahia och anlände till sistnämnda ort 
den 14/9 efter en lite drygt två veckor lång seglats. I 
Bahia lastades socker och den 23/10 1850 avseglade 
Norden med sin sockerlast och anlände till sin 
destination, London, den 22/4 1851. Resan tog 
således sex månader. Utan tvekan den största bragd 
som någon av Johan Bergman Olsons besättningar 
utfört. 
 
Johan Bergman Olsons nio år yngre broder, Olof 
Bergman Olson, som dittills hållit en låg profil i 
redarsammanhang, förutom delägarskapet i briggen 
Henrika gjorde han i slutet av 1840-talet en större 
satsning och köpte på kort tid tre skonertar. 
Satsningen började vintern 1849 med köp av 
skonerten Alkor om 51 svåra läster och byggd 1848 i 
Sundsvall och fortsatte hösten 1849 med köp av 
skonerten Charlotta om 69 svåra och byggd 1842 i 
Lilla Saltvik (invid Oskarshamn) av ek och furu. 
Dessutom beställde han ett nybygge från Sundsvalls 
skeppsvarv, skonerten Hedwig om 74 svåra läster, 
vilken levererades hösten 1850. Skonerten Alkor 
fördes fört av sjökapten Otto August Carlstén, 
sedan (från 1850) av J. Thorbjörn Ramstedt, 1852 av 
Axel Retzius och senare under 1852 av Olof Isak 
Nordin. Skonerten Charlotta fördes av sjökapten 
Carl Magnus Gjöthström och skonerten Hedwig 

först av Otto August Carlstén, därefter (1852) av 
Th. Th. Bruce och från 1854 av Carl Magnus 
Gjöthström. Olof Bergman Olsons skonertar 
seglade huvudsakligen på de portugisiska 
salthamnarna Lissabon och St. Ybes men Hedwig 
genomförde även en längre resa med anlöp av de 
sydamerikanska hamnarna Rio de Janeiro och 
Maroim (numera Säo Luis) sommaren 1851. Någon 
längre glädje av sina nyförvärv fick emellertid inte 
Olof Bergman Olson. Skonerten Alkor förliste 
natten till den 2/10 1853 vid Skagen på resa St. Ybes 
– Stockholm med salt och skonerten Charlotta 
förolyckades vid Hyppelsö i Bohuslän den 27/1 1854 
på resa Lissabon – Stockholm med salt och vin. 
Skonerten Hedwig behöll Olof Bergman Olson till 
1856, då den såldes till en grosshandlare i 
Stockholm. Vid denna tid hade hans hälsa kraftigt 
försämrats och han avled påföljande år (1857) endast 
48 år gammal. 
 
Även Johan Bergman Olsons fartyg drabbades av 
haverier. Den 11/12 1849 om aftonen strandade 
briggen Helena på undervattenssandbanken ”Cork 
Sand” på resa Stockholm – Lissabon med bräder. 
Fartyget kunde emellertid tas loss och infördes till 
Harwich. Dock hade såväl stormast som rodret 
förlorats och lastrummet var fullt med vatten. Vid 
påföljande besiktning kondemnerades briggen och 
såldes för upphuggning. 
 
I samma farvatten slutade även briggen Risö sina 
dagar. Denna stötte på undervattenssandbanken 
”Kentish Knock” utanför Margate den 25/4 1854 på 
resa Stockholm – Lissabon med järn, stål och tjära 
och slogs i stycken. Den 27/4 påträffades vraket av 
två fiskare som försökte bärga det. Denna 
räddningsaktion slutade emellertid med att vraket 
sattes på grund på höjden av ”Anin Kerke”. 
Under 1840- och 50-talen avyttrades även en del 
fartyg. Skonerten Realisation såldes 1840 till Visby 
och briggen Paul Fredric 1844 till Norge. 1851 såldes 
skonerten Maria till Robertsfors och 1855 såldes 
briggen Orest till Norge. 
 
Transporterna av sågade trävaror från sågverket i 
Björkfors till Stockholm krävde emellanåt stora 
mängder tonnage. I och med försäljningen av Maria 
hade Johan Bergman Olson inget eget tonnage att 
tillgå. Denne löste detta problem genom att köpa in 
sig som delägare i två Roslagsskutor, skonertarna 
Ferdinand och Rio om 73 respektive 87 svåra läster. 
Ferdinand var en äldre klinkbyggd skuta som senast 
hade förbyggts på Vätön 1848. I denna ägde 
Bergman Olson 1/2. Den andra andelen innehades 
av hemmansägaren Jan Persson från Glämsta (Vätö 
socken). Rio var byggd 1852 i Skeppsmyra by på 
Vätön af furu på klink. Bergman Olsons andel i 
denna var också 1/2. Övriga andelar ägdes av 
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hemmansägarna Jan Mattsson, Kulla och Olof 
Ahlström, Skeppsmyra. Båda dessa skutor kom att 
göra en lång och trogen tjänst på traden 
Sandörsund – Stockholm tillsammans med en 
mängd andra inhyrda skutor från olika håll. 
 
Den 25/6 1853 skriver Johan Bergman Olson till 
sonen Johan August, vilken då var bosatt på 
Björkfors som sin faders ombud: 
”Nu på stunden fick jag emottaga brev från kapten 
Falck (briggen Orest) att han avslutat om helfrakt på 
Neapel till £ 16 per ton kil och som han lastar 19 kil 
gör han i frakt £ 313:10 samt retur från Taganrog 
mot 72 ½ per tons (linfrö) uppges till minst 1100 £ 
om Gud nådeligen låter allt gå väl bör denna tour 
blifva bland de bästa jag någonsin gjort med mina 
fartyg” 

 
Den 21/7 1853 skriver Johan Bergman Olson till 
sonen Johan August: ”Norden kommer nu icke upp 
för att lasta emedan jag idag antagit 706 skeppund 
järn såsom barlast och fått den orimligt höga 
frakten av 90 francs/läst som gör 4200 francs. 
Bräderna lastar jag själv”. 
 

De goda tiderna berodde i hög grad på det 
vapenskrammel som börjat ljuda från Europas 
sydöstra hörn. Det s.k. Krimkriget utbröt hösten 
1853 mellan å ena sidan Ryssland under tsar Nikolaj 
I och å andra sidan västmakterna England och 
Frankrike i koalition med det Ottomanska riket. 
Den viktigaste krigsskådeplatsen under detta krig 
blev Svarta Havet.  Kriget ledde till fartygsbrist på 
fraktmarknaden till följd av att stora delar av de 
krigförande makternas handelsflottor togs i bruk 
för krigstransporter. Det uppstod en bristsituation 
m.a.p. tonnage varvid frakterna sköt i höjden. 
Glädjen varade emellertid bara ett par år och när 
Krimkriget upphörde (1856) sjönk fraktpriserna 
ordentligt.  
 
De goda tider som Krimkriget utgjorde, lockade 
även Johan Bergman Olson till att utöka sin utrikes 
seglande handelsflotta. 1854 köpte han 2/3 i den i 
Luleå nybyggda briggen Paul om 135 svåra läster. 
Övriga 1/3 i fartyget ägdes av lanthandlaren Hans 
Petter Rutqvist i Luleå, vilken några år senare 
överlät sin andel till Bergman Olson. Briggen Paul 
avseglade den 11/7 1854 från Luleå till Genua med 
plankor och tjära med sjökapten Johan Niclas 
Björklund som befälhavare. Sedan trävarulasten 
lossats fortsatte fartyget barlastat till Trapani för 
att lasta salt på Haparanda, dit fartyget kom i slutet 
av juni 1855. Fartyget kom fortsättningsvis 
huvudsakligen att segla på Medelhavet. 
En betydligt större investering torde ha varit 
övertagandet av Lars Tornbergs andelar i briggarna 
Norden, Risö och Swea samt barkskeppet Haparanda 
från sterbhusdelägarna efter Tornbergs död den 15/1 
1854.  
 
Sommaren 1856 köpte Johan Bergman Olson in sig 
med 1/2 i skonerten Maria av Haparanda om 81 
svåra läster och byggd 1855 i Kemi. Övriga 1/2 i 
fartyget ägdes av handelsmannen i Haparanda Aron 
Zakrisson. Maria fördes till en början av sjökapten 

Briggen Paul, målning av Elias Sehlstedt 

Johan August Bergman 
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Anders Magnus Dynesius och användes mest i 
fraktfarten mellan Kalix/Haparanda och Stockholm 
men kom även att göra längre resor till St. 
Petersburg, Hamburg, Newcastle, Caudebec, 
Antwerpen och Lübeck. 1859 övertogs befälet av 
Carl Filip Romare och 1863 av N. A. Bergström. I 
januari 1864 köpte Bergman Olson Zackrissons 
andel i fartyget och blev därmed ensam ägare till 
skonerten. 
 
1856 köpte sonen Johan August den på Jämtön (i 
Råneå socken) nybyggda klinkskonerten Agne om 
60 svåra läster, vilken till 1/2 ägdes av Johan August 
och 1/2 av fadern Johan. Med den oexaminerade 
skepparen Anders Johansson som befälhavare 
avseglade Agne i början av september 1856 från 
Kalix med trävaror. Sedan skonerten anlänt till 
Stockholm och fadern inspekterat nyförvärvet var 
denne allt annat än nöjd och skickade genast 
skonerten på varvsbesök. 
 

Sedan Agne setts över på varv i Stockholm så 
avseglade fartyget den 16/10 från Stockholm till 
Kalix med råg, korn, rågmjöl, krut och sågblad. I 
skeppare Johanssons instruktioner ingick att gå så 
långt norrut som isförhållandena tillät med tanke 
på den långt framskridna årstiden. Redan från 
början tillstötte problem. Skeppare Johansson hade 
mot förhållningsorder inte anlitat lots för resan 
genom Stockholms skärgård och grundstötte 
följdaktligen. För att få loss fartyget från grundet 
nödgades skeppare Johansson anskaffa både folk 

och pråmar. Sedan skonerten kommit loss så 
fortsatte resan norrut. Längre norrut mötte man 
hård vind och ishinder och nödgades söka nödhamn 
vid Bjuröklubb. När vindförhållandena blivit 
gynnsammare så chansade skeppare Johansson 
genom att segla vidare men misslyckades och 
nödgades övervintra i skärgården utanför 
Brahestad. Spannmålet fick, sedan det lossats och 
skyfflats (för att bli torrt), forslas med häst och 
släde över Bottenviken till Kalix. Skeppare 
Johansson fick sina redares fortsatta förtroende att 
föra skonerten Agne. Den 22/10 1860 var det 
emellertid slutseglat då fartyget förliste utanför ön 
Malören (söder om Kalix) med styckegods. 
Ungefär samtidigt med förvärvet av skonerten Agne 
omtalas för första gången jakten Noach om 10 svåra 
läster, vilken ägdes av grosshandlare Johan Bergman 
Olson och dennes son Johan August Bergman, 
vilken förmodligen enbart användes i lokal fraktfart 
i Kalixtrakten. 
 

Krimkrigets osedvadvanligt goda fraktkonjunkturer 
gjorde att Johan Bergman Olson valde att återuppta 
skeppsbyggeriverksamheten vid Risö skeppsvarv. 
Som skeppsbyggmästare anlitades denna gång Eric 
Anton Löfgren. Sommaren 1857 levererades briggen 
Astrid om 155 svåra läster. Med sjökapten Johan 
Martin Höglander som befälhavare avseglade 
fartyget den 5/11 1857 från Kalix till Stockholm 
lastat med plankor och barlast. Sedan briggen 
kvarlegat över vintern i Stockholm avseglade denna 
den 3/6 1858 från Stockholm till Marseille lastad 

Briggen Bolina 



 
  - 10 - 

med stångjärn, bräder, stål och tjära. Dess resor 
kom i likhet med briggen Paul inte gå längre än till 
Medelhavet. 1863 gjordes emellertid en längre resa 
från Stockholm till Rio de Janeiro med plankor och 
järn och via Bahia återvände fartyget sommaren 
1864 till Stockholm med en sockerlast. 

 
Vid några tillfällen inför byggnationen av briggen 
Astrid omnämns i brevkorrespondensen mellan 
Johan Bergman Olson och sonen Johan August den 
vid Risö varv sjunkna (eller medvetet sänkta) 
briggen William. Det finns inga officiella handlingar 
som bekräftar att Johan Bergman Olson eller 
möjligen sonen Johan August varit ägare till någon 
brigg med namnet William. Briggen William 
förekommer inte i några andra bevarade handlingar 
och det förekommer inte någon brigg med det 
namnet i den svenska handelsflottan vid denna tid. 
Förmodligen handlar det om ett äldre uttjänt 
fartyg, svenskt eller utländskt, som köpts in men 
som ej använts i handelssjöfart och slutligen sjunkit. 

 
Den 19/12 1857 köpte Johan Bergman Olson 1/2 av 
grosshandlaren i Stockholm Albert Theodor 
Starcks konkursmassa i fregattskeppet Hedda 
Fredrika om 320 svåra läster och byggt 1855 i 
Härnösand av ek och furu. Fartyget befann sig vid 
denna tid i Atlanten på resa mellan Callao och 
London med guano (fågelspillning, som användes 
som gödningsmedel) och sedan guanolasten lossats 
så fortsatte fartyget barlastat till St. Ybes för att 
lasta salt på Göteborg. Sedan fartyget anlänt till 
Göteborg köpte grosshandlare Starck tillbaka 
andelen skeppet i maj 1858. Syftet med denna affär 
torde ha varit att ge grosshandlare Starck 
rörelsekapital så att konkursen kunde hävas. 
 
Som tidigare nämnts avled Johan Bergman Olsons 
bror Olof 1857. Med sin hustru Charlotta Hagström 
fick han 1843 sonen Philip. Efter Olofs död utsågs 
Johan till Philips förmyndare och denne kom efter 
genomförd skolgång att tituleras grosshandlare och 
handlade smör och renkött samt bedrev 
trävaruexport. Blott 16 år gammal gick Philip 
Bergman in i rederibranschen då han i december 
1859 köpte briggen Bolina om 97 svåra läster och 
byggd 1837 i Brahestad, vilken för tillfället låg i 
Hamburg. Till befälhavare på briggen utsågs 
sjökapten P. A. Boman, vilken sedan isen släppt sitt 
grepp över floden Elbe seglade barlastad till 
Newcastle för att lasta stenkol på Stockholm. Kom 
den 9/7 1860 till Stockholm och fortsatte sedan 
därifrån barlastad till Svartvik (utanför Sundsvall) 
för att lasta bräder på England. Klockan mellan 8 
och 9 om aftonen den 3/10 1860 förliste emellertid 
fartyget 1/2 mil norr om Torekov. Besättningen 
räddades men fartyget blev vrak. Förlusten blev 
säkert ekonomiskt kännbar för den unge Philip. 
Några fler försök som skeppsredare torde han inte 
ha gjort. 
 
Även Johan Bergman Olson drabbades av en 
förlisning detta år, då briggen Norden totalförliste i 
öppna sjön efter att ha sprungit läck norr om 
Westkapelle (Nederländerna) den 28/5 1860 på resa 
Stockholm – Genua med järn och plankor. Hela 
besättningen utom en man kunde bärgas iland. 
Matrosen D. H. Dahlin troddes ha omkommit men 
rapporterades sedan funnen drivande på ett 
vrakstycke den 29/5 av loggerten Antilope och 
landsattes i Lowestoffe den 31/5. 
I februari 1864 såldes briggen Swea till Norge. 
Sommaren 1864 sjösattes det 6:e och sista nybygget 
vid Risö skeppsvarv, briggen Alida om 114 svåra 
läster, i vilken Johan Bergman Olson, 
handelsbolaget Bergman, Hummel & Co. (Johan 
August Bergman, David Hummel och Johannes 
Sällström) samt handelsmännen i Kalix Anders 
Bäckström och Lars Bergström ägde vardera 1/4. I 

Philip Bergman 
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juli 1864 avseglade fartyget från Kalix till Leer 
(Nederländerna) med en last bestående av bjälkar 
och bräder med sjökapten Johan Fredrik Svensson 
som befälhavare och återvände barlastadt till 
Stockholm, där fartyget kvarlåg över vintern. 
Den 30/1 1865 avled Johan Bergman Olson i 
Stockholm 64 år gammal. Dennes egendom 
övertogs nu av sterbhuset med näst yngste sonen 
Emil som förvaltare. Under loppet av år 1865 såldes 
briggen Henrika och barkskeppet Haparanda till 
partrederier i Stockholm, briggen Astrid till Norge 
och skonerten Maria till Kalmar. I januari 1866 
skedde bodelning efter den avlidne Johan Bergman 
Olson. Enligt denna så erhöll sonen Emil briggen 
Paul, 1/4 i skonerten Ferdinand och 1/2 i skonerten 
Rio och sonen Johan August erhöll 1/4 i briggen 
Alida, 1/2 i jakten Noach och 1/4 i skonerten 
Ferdinand. 
 
Emil Bergman sålde tidigt andelarna skonertarna 
Rio och Ferdinand medan han behöll briggen Paul 
till 1872, då denna såldes till Göteborg. 
 
Johan August Bergman tilldelades i samband med 
bodelningen Björkfors´ såg med underlydande 
hemman, mark och anläggningar. I slutet av 1850-
talet gick han in som delägare i handelsbolaget 
Betzen, Hummel & Co. i Kalix, vilket ägdes av två 

inflyttade Göteborgare David Hummel och Ludvig 
von Betzen. Det ombildades 1864 till Bergman, 
Hummel & Co. sedan von Betzen ersatts som 
delägare av Johannes Sällström. Efter att till en 
början enbart handlat med handsågade bräder och 
bjälkar och bl.a. köpt in sig som delägare i Gyljens 
såg och masugn kompletterades verksamheten 
senare med handel med tjära och pottaska. I början 
av 1860-talet uppförde bolaget en ångsåg i 
Yttermorjärv som 1868 följdes av en ny ångsåg vid 
den s.k. Låsholmen söder om Risön vid Kalixälvens 
mynning, vilken kom att kallas Karlsborg. Här 
förlades även en ny lastageplats som kom att ersätta 
Sandörsund. Verksamheten vid Björkfors vattensåg 
kom även att avvecklas.  
 
Bergman Hummel & Co. kom att reda fartyg, om 
än i mindre skala. Briggen Alida kom att vara det 
enda av bolagets fartyg som användes i allmän 
fraktfart, en fraktfart som inskränktes till 
trävaruexport på Nordsjön. Den längsta resan 
gjordes vintern 1868 – 1869 då bl.a. staden Cette 
anlöptes. 1865 fördes fartyget av sjökapten Carl 
Johan Rundqvist, vilken 1866 ersattes av C. F. 
Hultén, 1867 av E. Sjöberg och 1868 av Sven H. 
Morin. 1871 såldes fartyget till ett partrederi i 

David Hummel 

Emil Bergman med hustru Amalia 
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Bohuslän. Exporten av trävaror från Kalix till 
Stockholm kom att pågå med egna fartyg fram till 
1871. Till en början användes klinkskonerten Jenny 
om 62 svåra läster, vilken var byggd 1852 i Göringe 
by (Häverö socken) och som köptes 1857. Till en 
början fördes fartyget av skepparen Martin 
Holmström. 1859 övertogs befälet av C. Eriksson, 
vilken i sin tur 1860 ersattes av i tur och ordning A. 
E. Schmidt och A. Eriksson. Fr.o.m. 1861 fördes 
Jenny av skepparen Anders Johansson. 1865 såldes 
Jenny till Oskarshamn och ersattes av skonerten 
Venis om 56 svåra läster och byggd 1852 i Väddö 
socken, vilken också fördes av skepparen Anders 
Johansson. Det sista egna segelfartyget som 
användes i trävaruexporten på Stockholm var 
skonerten Norden om 72 svåra läster och byggd 1857 
i Uppveda by (Vätö socken). Denna ersatte 1867 
Venis och fördes t.o.m. 1871 av skepparen Anders 
Johansson. 
 

Bergman, Hummel & Co:s sista segelfartyg, jakten 
Thor förvärvades 1868 och användes i lokal fraktfart 
t.o.m. 1880. 1864 köpte Bergman, Hummel & Co. 
sitt första ångdrivna fartyg, ångslupen Vikingen, 
byggd 1862 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad och 
försedd med en 1-cylindrig ångmaskin om 50 Ihk. 
Denna kom till en början huvudsakligen att 
användas för transporter av gods och passagerare 
mellan Kalixälvens mynning och den nyanlagda 
ångsågen i Yttermorjärv men kom även att 
användas för bogseringsuppdrag. 
 
Sedan driften vid den nya ångsågen vid Karlsborg 
kommit igång uppstod ett ökat behov av 
bogseringstransporter. Vid Lindholmens 
Mekaniska Verkstad i Göteborg beställde bolaget 
en bogserbåt som levererades 1870 och döptes till 
Kalix samt försågs med en 2-cylindrig ångmaskin på 
100 Ihk. 
 
1873 köpte Bergman, Hummel & Co. hjulångaren 
Aros, byggd 1852 vid Motala Verkstads varv i 
Norrköping och försedd med en 
compoundångmaskin om 65 Ihk, vilken till en 
början insattes i passagerartrafik på Luleälven. 
Samma år förvärvades ytterligare en hjulångare, 
passagerarångaren Wermdö, byggd 1854 vid 
Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm och 
försedd en ångmaskin om 100 Ihk. Denna kom att 
användas som bogserbåt i Kalixområdet med 
namnet Risö. 
 
1874 utträdde Johannes Sällström ur Bergman, 
Hummel & Co., varvid bolaget ombildades till 
aktiebolag med namnet AB Bergman, Hummel & 
Co. 
 
År 1882 tillkom ytterligare en nybyggd bogserbåt, 
Axel, byggd vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i 
Stockholm och försedd med en 
compoundångmaskin om 65 Ihk. Axel blev 

Hjulångaren Aros 

Bogserbåten Kalix, idag privat under namnet Nella, 
fotograferad 2008 i Stockholm 
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stationerad i Luleå för att betjäna Bergman, 
Hummel & Co:s anläggningar i Luleåtrakten. 
1884 upplöstes kompanjonskapet mellan Johan 
August Bergman och David Hummel varvid 
egendomarna delades upp i AB Bergman, Hummel 
& Co. respektive AB Bodträskfors. Ångfartyget 
Aros överfördes till sistnämnda bolag, vilket 
omfattade anläggningarna i Luleåtrakten. 1889 avled 
Johan August Bergman 62 år gammal varvid hans 
söner John August och Manne tog över ledningen i 
AB Bergman, Hummel & Co.  
 
År 1892 övertogs även bogserbåten Axel av AB 

Bodträskfors. Året därpå (1893) köpte AB Bergman, 
Hummel & Co. den skovelhjuldrivna bogserbåten 
Törefors, byggd 1882 vid William Lindbergs 
Verkstad & Varfs AB i Stockholm och försedd med 
en 1-cylindrig ångmaskin om 80 Ihk, vilken kom att 
användas för bogseringsuppdrag i Kalixtrakten med 
namnet Ägir. AB Bergman, Hummel & Co.:s sista 
förvärv blev ångbogseraren Karlsborg som år 1900 
levererades av William Lindbergs Mekaniska 
Verkstad & Varfs AB i Stockholm och var försedd 
med 2 st. 2-cylindriga compoundångmaskiner á 100 
Ihk. Nybygget var stationerat vid sågverket med 
samma namn. År 1902 upphörde AB Bergman, 
Hummel & Co.s verksamhet i samband med att 
bolaget med dess egendom gick upp i Nordiska 
Trävaru AB. 
 
Källor 
Kommerskollegium: Fribrev, konsulernas 
skeppslistor och handelsflottans årsberättelser. 
Länsräkenskaper Norrbottens län: 
Taxeringslängder. 
Stockholms Sjömanshus: Mönstringsliggare. 
Göteborgs Handels- & Sjöfarts Tidning, 
Aftonbladet, Alfvar & Skämt m.fl. dagstidningar. 
”Kalix – Valdemarsudde” Gunnar Bergman m.fl. 
Johan Bergman Olsons brevkorrespondens med 
bl.a. Johan August Bergman. 
 
Ett stort tack till Bengt Westin för bilder på och 
uppgifter om Bergman, Hummel & Co:s 
ångbogserare och till Tor Helenius för bild på 
målning av briggen Bolina och till Anna Bergman-
Paul för bild på målningen av briggen Risö. 
 
 
Bilaga: Fartygslista 
1. Skonertbriggen Krejaren. Byggd 1821 i Sangis. 
Dimensioner: 23,32 x 6,1 x 3,12 meter (längd x bredd 
x djupgående akter med last). 58 92/100 svåra läster. 
Köpt 1823 av Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg. Såld 1826 till Stockholm. Förlist 1838. 

Bogseraren Karlsborg 

Hjulångaren Risö, på bilden heter fartyget Wermdö 

Hjulångaren Ägir 
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2. Galeasen Fred. Förbyggd 1818 i Piteå. 
Dimensioner: 22,09 x 7,58 x 3,27 meter. 66 svåra 
läster. Köpt 1825 av Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg från Piteå. I fart t.o.m. 1828. Vidare öden 
okända. 
3. Skonerten Triton. Byggd 1810 i Piteå. 
Dimensioner: 21,38 x 6,38 x 3,12 meter.47,11 svåra 
läster. Köpt 1826 av Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg från Stockholm. I fart t.o.m. 1829. Vidare 
öden okända. 
4. Skonerten Realisation. Byggd 1803 i Segersjö. 
Dimensioner: 19,89 x 5,43 x 2,47 meter. 45 26/100 
svåra läster. 1/3 i fartyget köpt av Johan Bergman 
Olson 1826. Såld 1840 till Visby. 
5. Galeasen Ensammen. Byggd 1827 i Wuono. 
Dimensioner: 15,87 x 4,93 x 1,71 meter. 18 75/100 
svåra läster. Byggd för räkning Johan Bergman 
Olson och Lars Tornberg. Såldes 1830 till Sundsvall. 
6. Briggen Carl August. Byggd 1830 i Wuono. 
Dimensioner: 26,02 x 7,37 x 3,56 meter. 94 6/100 
svåra läster. Byggd för räkning Johan Bergman 
Olson och Lars Tornberg. I fart t.o.m. 1837. Vidare 
öden okända. 
7. Briggen Paul Fredric. Byggd 1833 i Avan. 
Dimensioner: 25,41 x 8,33 x 3,17 meter. 79,87 svåra 
läster. Köptes 1834 av Johan Bergman Olson och 
Magnus Fredrik Clementeoff. 1835 övertog Lars 
Tornberg Clementeoffs andel. Såldes 1844 till 
Norge. I fart t.o.m. 1876. Vidare öden okända. 
8. Briggen Henrika. Byggd 1836 i Sandörsund. 
Dimensioner: 25,09 x 7,39 x 3,71 meter. 91 5/100 
svåra läster. Byggdes för räkning Johan Bergman 
Olson (2/3) och Olof Bergman Olson (1/3). Johan 
Bergman Olson ensam ägare 1857. Såld till 
Stockholm 1865. Förlist 1872. 
9. Briggen Norden. Byggd 1839 i Risö. Dimensioner: 
26,15 x 7,35 x 4,01 meter. 94 32/100 svåra läster. 
Byggd för räkning Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg. Johan Bergman Olson ensam ägare 1854. 
Förlist 1860. 
10. Briggen Helena. Byggd 1839 i Näsbyn. 
Dimensioner:24,94 x 7,35 x 4,13 meter. 113 93/100 
svåra läster. 1/3 i fartyget köpt av Johan Bergman 
Olson 1840. Förlist 1849. 
11. Briggen Risö. Byggd 1840 i Risö. Dimensioner: 
25,19 x 7,34 3,34 meter. 78 33/100 svåra läster. Byggd 
för räkning Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg. Förlist 1854. 
12. Briggen Swea. Byggd 1840 i Risö. Dimensioner: 
28,8 x 8,21 x 4,45 meter. 77 69/100 svåra läster. 
Byggd för räkning Johan Bergman Olson och Lars 
Tornberg. Johan Bergman Olson ensam ägare 1854. 
Såld till Norge 1864. Slopades 1893. 
13. Barkskeppet Haparanda. Byggd 1842 i Risö. 
Dimensioner: 30,29 x 8,09 x 4,18 meter. 132 64/100 
svåra läster. Byggd för räkning Johan Bergman 
Olson och Lars Tornberg. Johan Bergman Olson 

ensam ägare 1854. Såld till Stockholm 1865. Förlist 
1879. 
14. Skonerten Maria (I). Byggd 1840 i Luleå. 
Dimensioner: 22,39 x 6,52 x 3,26 meter. 46 59/100 
svåra läster. Köpt från Luleå 1842. Johan Bergman 
Olsosn ägde ½ i fartyget. Såldes 1851 till 
Robertsfors. Förstörd genom eldsvåda 1885. 
15. Briggen Thetis. Byggd 1797 i Piteå. Dimensioner: 
22,27 x 6,89 x 4,04 meter. 93,31 svåra läster. Köptes 
1843 av Johan Bergman Olson från Stockholm. 
Såldes 1846 till Norge. 
16. Briggen Orest. Byggd 1839 i Törefors. 
Dimensioner: 29,05 x 8,04 x 4,39 meter. 167 59/100 
svåra läster. Köptes 1845 av Johan Bergman Olson 
från Stockholm. Såldes 1855 till Norge. Avriggad 
1910. 
17. Briggen Fru Charlotta. Byggd 1841 i Axmar. 
Dimensioner: 35,03 x 8,88 x 4,26 meter. 1/5 i fartyget 
köptes 1845 av Johan Bergman Olson. Såldes 1846 
till Göteborg. Såldes 1850 till Haitis regering. 
Vidare öden okända. 
18. Skonerten Alkor. Byggd 1848 i Sundsvall. 
Dimensioner: 22,14 x 6,68 x 2,7 meter. 51 7/122 svåra 
läster. Köptes från Sundsvall 1849 av Olof Bergman 
Olson. Förliste 1853. 
19. Skonerten Charlotta. Byggd 1842 i Lilla Saltvik. 
Dimensioner: 24,2 x 6,99 x 3,26 meter. 69 73/100 
svåra läster. Köptes från Stockholm 1849 av Olof 
Bergman Olson. Förliste 1854. 
20. Skonerten Hedvig. Byggd 1850 i Sundsvall. 
Dimensioner: 24,97 x 6,74 x 3,41 meter. 74 30/100 
svåra läster. Byggdes för räkning Olof Bergman 
Olson. Såldes 1856. Förliste 1860. 
21. Skonerten Ferdinand. Förbyggd 1848 i Vätö 
socken. Dimensioner: 22,43 x 8,1 x 3,26 meter. 77,77 
svåra läster. 1852 köpte Johan Bergman Olson 1/2 i 
fartyget. I fart t.o.m. 1866. Vidare öden okända. 
22. Skonerten Rio. Byggd 1852 i Skeppsmyra. 
Dimensioner: 25,6 x 8,27 x 3,78 meter87 52/100 svåra 
läster. 1853 köpte Johan Bergman Olson 1/2 i 
fartyget. Såldes 1866 och förlist samma år. 
23. Briggen Paul. Byggd 1854 i Luleå. Dimensioner: 
30,9 x 7,95 x 3,84 meter. 134 93/100 svåra läster. 2/3 i 
fartyget köptes 1854 av Johan Bergman Olson från 
Hans Petter Rutqvist. Några år senare blev 
Bergman Olson ensam ägare till fartyget. Såldes 
1852 till Göteborg. Upphuggen 1899. 
24. Skonerten Maria (II). Byggd 1855 i Kemi. 
Dimensioner: 29,39 x 6,53 x 2,52 meter. 80 98/100 
svåra läster. 1/2 i fartyget köptes av Johan Bergman 
Olson 1856. 1864 blev denne ensam ägare till 
fartyget. Såldes 1865 till Kalmar. Kasserad efter ett 
haveri 1867. 
25. Skonerten Agne. Byggd 1856 på Jämtön. 
Dimensioner: 23,87 x 7,39 x 9,6 meter. 60 34/100 
svåra läster. Köptes 1856 från Råneå av Johan 
Bergman Olson och Johan August Bergman. 
Förliste 1860. 
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26. Jakten Noach. Byggd okänt år på okänd plats. 
Dimensioner: okända. 10 svåra läster. Ägdes från 
1857 av Johan Bergman Olson och Johan August 
Bergman. I fart t.o.m. 1866. Vidare öden okända. 
27. Briggen Astrid. Byggd 1857 i Risö. Dimensioner: 
33,1 x 8,46 x 4,23 meter. 154 99/100 svåra läster. 
Byggd för räkning Johan Bergman Olson. Såldes till 
Norge 1865. Slopades 1885. 
28. Fregattskeppet Hedda Fredrika. Byggd 1855 i 
Härnösand. Dimensioner: 45,76 x 10,12 x 4,74 
meter. 320 75/100 svåra läster. 1/2 i fartyget köptes i 
december 1857 av Johan Bergman Olson av 
grosshandlare Albert Theodor Starcks 
konkursmassa. Köpet återgick i maj 1858. Såldes 
1868 till Norge. Förliste 1872. 
29. Briggen Bolina. Byggd 1837 i Brahestad. 
Dimensioner: 27,1 x 7,61 x 4,1 meter. 97 61/100 svåra 
läster. Köptes 1859 av Philip Bergman från 
Stockholm. Förliste 1860. 
30. Skonerten Jenny. Byggd 1852 i Göringe. 
Dimensioner: 21,85 x 8,18 x 3,24 meter. 62 76/100 
svåra läster. Betzen, Hummel & Co. anges vara 
delägare (1/3) i fartyget 1861. Såldes 1865 till 
Oskarshamn. Förliste 1869. 
31. Briggen Alida. Byggd 1864 i Risö. Dimensioner: 
29,72 x 7,42 x 3,5 meter. 114 17/100 svåra läster. 
Byggdes för räkning Johan Bergman Olson och 
Bergman. Hummel & Co. samt ytterligare två 
intressenter. Såldes 1871 till Bohuslän och 1890 till 
Finland. 
32. Skonerten Venis. Byggd 1852 i Väddö socken. 
Dimensioner: 21,61 x 7,6 x 3,46 meter. 56 84/100 
svåra läster. Köptes 1856 av Bergman, Hummel & 
Co. från Olofsfors. Såldes 1867 till Kalmar. Förliste 
1868. 
33. Ångslupen Vikingen. Byggd 1862 i Stockholm. 
Dimensioner: 13,72 x 2,9 x 1,9 meter. 25,65 ton. 
Köptes 1864 av Bergman, Hummel & Co. från 
Norrköping. Övertogs 1902 av Nordiska Trävaru 
AB. 
34. Skonerten Norden. Byggd 1857 i Uppveda. 
Dimensioner: 22,0 x 7,93 x 3,8 meter. 72,23 svåra 
läster. Köptes 1867 av Bergman, Hummel & Co. 

från Roslagen. I fart t.o.m. 1871. Vidare öden 
okända. 
35. Jakten Thor. Byggd okänt år på okänd plats. 
Dimensioner: okända. 13 – 17 nyläster eller 20 – 41 
ton. Olika källor anger olika siffror. Ägdes 1868 – 
1880 av Bergman. Hummel & Co. 
36. Ångbogseraren Kalix. Byggd 1870 i Göteborg. 
Dimensioner: 19,86 x 4,50 x 2,07 meter. 49,10 ton. 
Byggdes för räkning Bergman, Hummel & Co. 
Övertogs 1902 av Nordiska Trävaru AB. Existerar 
ännu som husbåten Nella i Stockholm. 
37. Passagerarångaren Aros. Byggd 1852 i 
Norrköping. Dimensioner: 44,14 x 4,42 x 2,49 
meter. 119,72 ton. Köptes 1873 av Bergman, 
Hummel & Co. från Västerås. Övertogs 1884 av AB 
Bodträskfors. Sjönk 1918. 
38. Ångbogseraren Risö. Byggd 1852 i Stockholm. 
Dimensioner: 32,78 x 3,65 x 1,7 meter. 55,45 ton. 
Köptes 1873 av Bergman, Hummel & Co. från 
Stockholm. Överförd okänt år till Haparanda 
Trävaru AB. Skrotades 1905. 
39. Ångbogseraren Axel. Byggd 1882 i Stockholm. 
Dimensioner: 18,55 x 3,88 x 2,16 meter. 34,41 ton. 
Byggdes för räkning AB Bergman, Hummel & Co., 
Luleå. Överförd 1892 till AB Bodträskfors. 
Nedskuren till pråm på 1950-talet. 
40. Ångbogseraren Ägir. Byggd 1882 i Stockholm. 
Dimensioner: 25,54 x 4,47 x 1,66 meter. 73,57 ton. 
Köptes 1893 av AB Bergman, Hummel & Co. från 
Törefors. Övertogs 1902 av Nordiska Trävaru AB 
och användes som pråm i Finland från ca. 1910. 
41. Ångbogseraren Karlsborg. Byggd 1900 i 
Stockholm. Dimensioner: 24,83 x 5,47 x 2,33 meter. 
96,19 ton. Byggdes för räkning AB Bergman, 
Hummel & Co., Kalix. Övertogs 1902 av Nordiska 
Trävaru AB. Skrotades vintern 1853 - 1854. 
 
 
 
 
 
 
 

 


